
মােছর নানা েরাগব ািধ, pিতকার pিতেরােধ করণীয় 

জীিবত pািণমাti েকােনা eক সময় েরাগাkান হেব, eটাi sাভািবক। মােছর েkেto eর ব িতkম হয় না। তেব নানা কারেণ unুক জলাশেয়র েচেয় বদ  জলাশেয় চাষ করা মােছ েরাগাkমণ েবিশ

হেয় থােক। তাi পুকুর-দীিঘর মাছেক pায়i নানান েরােগর কবেল পড়েত েদখা যায়। পুকুর-দীিঘেত সচরাচর েযসব েরােগ মাছ আkান হেত পাের, e ধরেনর কেয়কিট সমাব  েরাগ o তার pিতকার 

সmেক সংিkপভােব আেলাকপাত করা হেলা।  

 

মােছর kত েরাগ:  

e েরােগ সাধারণত েশাল, গজার, টািক, পুিঁট, বাiন, ক, েমিন, িmেগল, কািপo eবং পুকুরতলায় বসবাসকারী aন ান  pজািতর মাছ আkান হেয় থােক।  

 

মােছর kত েরাগ েচনার uপায়:  

আkান মােছর গােয় kত বা ঘাজিনত লাল দাগ েদখা যায়। ei দােগর আকৃিত kেমi বৃিদ  েপেত থাকেব। ঘােয়র স ােন চাপ িদেল কখেনা কখেনা পুজঁo েবর হেত পাের। ঘা মােছর েলেজর েগাড়া, 

িপঠ o মুেখর িদেকi েবিশ হেয় থােক।  

 

kত েরাগ হেল করণীয়:  

েরাগাkান মাছ পুকুর েথেক তাৎkিণকভােব তুেল েফলেত হেব। 10 িলটার পািনেত 100 gাম লবণ gেল লবণিমি ত পািনেত েরাগাkান মাছ পাঁচ েথেক দশ িমিনট ডুিবেয় েরেখ aত:পর পুকুের 

েছেড় িদেত হেব।  

kত েরােগ আkমেণর আেগi pিত বছর আি ন মােসর েশেষ িকংবা কািতক মােসর pথম িদেক পুকুের শতাংশ pিত 1 েকিজ হাের পাথুের চুন o 1 েকিজ হাের লবণ pেয়াগ করা হেল সাধারণত 

আসন শীত েমৗসুেম kত েরােগর কবল েথেক মাছ মুক থােক।  

িবেশষj সূt েথেক জানা যায়, e েরাগ িনরামেয়র জন  0.01 িপিপeম চুন o 0.01 িপিপeম লবণ aথবা 7-8 ফুট গভীরতায় pিত শতাংশ জলাশেয় 1 েকিজ হাের পাথুের চুন o 1 েকিজ হাের লবণ 

pেয়াগ করা হেল আkান মাছ di সপােহর মেধ i আেরাগ  লাভ কের।  

 

মােছর েপট েফালা েরাগ:  

e েরােগ সাধারণত riজাতীয় মাছ, িশং-মাgর o পা াশ মাছ আkান হেয় থােক।  

 

মােছর ঘা েরাগ েচনার uপায়:  

e েরােগ মােছর েদেহর রঙ ফ াকােশ হেয় যায়। েপেট পািন জমার কারেণ েপট ফুেল যায়। মাছ ভারসাম হীনভােব চলােফরা কের। েবিশরভাগ সময়i পািনর oপর েভেস oেঠ eবং খািব খায়। আkান 

মাছ aিত drত মৃতু র মুেখামুিখ হেয় থােক।  

মৎস িবjানীেদর মেত a ােরােমানাডস জাতীয় ব াকেটিরয়া e েরােগর কারণ।  

 

েপট েফালা েরােগ করণীয়:  

pথমত খািল িসির  িদেয় মােছর েপেটর পািন েবর কের িনেত হেব। aত:পর pিত েকিজ মােছর জন  25 িমিলgাম হাের েকােরম েফিনকল iনেজকশন িদেত হেব aথবা pিত েকিজ সmূরক 

খাবােরর সােথ 200 িমিলgাম েকােরম েফিনকল পাuডার িমিশেয় মাছেক খাoয়ােত হেব।  

pিতকার িহেসেব pিত শতাংশ জলাশেয় 1 েকিজ হাের পাথুের চুন pেয়াগ করেত হেব। e েkেt মােছর খােদ র সােথ িফসিমল ব বহার করা eকানi aপিরহায।  

e ছাড়া পুকুের পযাপ পিরমােণ pাকৃিতক খাদ  uৎপাদনসহ মাছেক িনয়িমত সুষম খাদ  pদােনর িবষয়িটo িনি ত করেত হেব।  

 

পাখনা aথবা েলজপচা েরাগ:  

e েরােগ সাধারণত riজাতীয় মাছ, িশং-মাgর o পা াশ মাছ আkান হেয় থােক।  

 

পাখনা বা েলজপচা েরাগ েচনার uপায়:  

e েরােগ আkান হেল pাথিমকভােব িপেঠর পাখনা eবং kমাnেয় aন ান  পাখনাo আkান হয়। েকােনা েকােনা মৎস িবjানীর aিভমত, a ােরােমানাডস o িমেkাব াকটার grেপর ব াকেটিরয়া dারা

e েরােগর সংkমণ ঘেট। পািনর kার slতা o িপ-eiচ ঘাটিত েদখা িদেলo e েরােগর uৎপিত হেত পাের।  



 

পাখনা বা েলজপচা েরােগ করণীয়:  

0.5 িপিপeম পটাশযুক পািনেত আkান মাছেক 3 েথেক 5 িমিনট ডুিবেয় রাখেত হেব। পুকুের সামিয়কভােব সার pেয়াগ বìধ রাখেত হেব।  

e ছাড়া েরাগ-জীবাণু ংেসর পর মজুদকৃত মােছর সংখ া কিমেয় েফলেত হেব। e aবস ায় pিত শতাংেশ 1 েকিজ হাের পাথুের চুন pেয়াগ করা aিত জrির।  

 

মােছর uকুন েরাগ:  

e েরােগ সাধারণত ri মাছ, কখেনা কখেনা কাতল মাছo আkান হেত পাের। gী কােল e েরােগর pাdভাব েদখা যায়। e েরােগ মােছর সারা েদেহ uকুন ছিড়েয় েদেহর রস েশাষণ কের মাছেক 

kতিবkত কের েদয়। eেত মাছ kমাnেয় dবল হেয় মারা যায়।  

 

uকুন েরােগ করণীয়:  

শতকরা আড়াi ভাগ লবণ dবেণ িকছু সময় আkান মাছ ডুিবেয় রাখেল uকুনgেলা িনেসজ হেয় পড়েব। eমতাবস ায় হাত িকংবা িচমটা িদেয় uকুনgেলা মােছর শরীর েথেক তুেল েফলেত হেব।  

 

পিু র aভাবজিনত েরাগ:  

e েরােগ পুকুের চাষেযাগ  েযেকােনা মাছi আkান হেত পাের। িভটািমন e.িড eবং েক-eর aভােব মাছ aìধt eবং হাড় বাঁকা েরােগ আkান হেয় থােক। মােছর খাবাের আিমেষর ঘাটিত েদখা 

িদেলo মােছর sাভািবক বধনpিkয়া িবিঘíত হয়। aিচেরi মাছ নানা েরােগর কবেল পেড়।  

eসব েরােগ আkান মাছেক খাবােরর সােথ pেয়াজনীয় মাtায় সুিনিদ  িভটািমন o খিনজ লবণ িমিশেয় খাoয়ােনা হেল যথািশগিগরi মােছর শারীিরক সুস তা পুনrদ ার সমব হয়।  

 

তাi, সুস  সবল মাছ uৎপাদেনর লেk  pাকৃিতক খােদ র পাশাপািশ মাছেক সmূরক খাদ  pদান aত াবশ ক।  মােছর েরাগ হoয়ার পর িচিকৎসার পিরবেত মােছর েরাগ যােত না হয়, েস ব বস া 

gহণ করাi uতম। েকননা, মাছ চােষর েkেt মােছর েরাগ eকিট বড় সমস া।  

সেবাপির সিঠক ব বস াপনা, যথাযথ িনয়মপদ িত তথা আধুিনক pযুিক ব বহােরর মাধ েম মাছ চাষ করা হেল চাষকৃত পুকুের মােছর েরাগ pিতেরাধ করা aেনকাংেশi সমব। 

েলখক: দিলল uিdন আহমদ  

তথ সূt: দিনক নয়ািদগন 

 


